pannen, gebakken aarde
kleur idem buur links

65

dakrand zink staande naad
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205

12m-lijn

98

achtergevel 1/50

*stabiliteit zie studie IR.
*aansluitingen tussen bestaande en nieuwe
contructies d.m.v. bewegingsvoeg (2cm PSE
vertikaal, 4cm PSE horizontaal).
Bewegingsvoegen door te trekken over volledige
opbouw.

stoep - klinkers

leefruimte
chape + vloerafwerking 9cm
PUR 6cm
predalwelfsels gladde onderzijde,
dikte zie studie IR

15m-lijn

badkamer

220

288

bouwlijn

kamer 1

bestaand terreinprofiel op perceelsgrens links
min. hoogte onder balk: 2,05m

bestaande constructie, te demonteren

betonnen boorsteen

*vooraf dienen alle maten en passen door de
aannemer, ter plaatse te worden gecontroleerd.

fietspad - KWS verharding

LEGENDE

*funderingen op vaste, ongeroerde grond en op
vorstvrije diepte (min. 80cm).

+288

waterdichtingslagen
isolatie 12cm PUR (2 x 6cm)
dampscherm
hellingschape, min. helling 2cm/m
predalwelfsels, ruwe onderzijde, te bepleisteren

425
220

as van de weg

425

Itterbeeksebaan - KWS verharding

bestaande constructie, te behouden

chape + vloerafwerking 9cm
akoestische isolatie
predalwelfsels ruwe onderzijde,
dikte volgens studie stabiliteit
pleisterwerk

000

plint blauwe hardsteen

*ondergronds metselwerk cementeren + 2x teren.

leefruimte

98
220

220

318

sierpleister, lichte kleur

ALGEMEENHEDEN

250

206

kamer 1

633

zichtscherm

98

dorpels blauwe hardsteen
alu randprofiel
borstwering alu

206

zichtscherm

buitenschrijnwerk in alu,
ralkleur, grijs

gewapende betonconstructie

garage
ondervloer beton,
dikte zie studie IR
aanvullingen gestabiliseerd zand

min. hoogte: 1,9m

gevelsteen, grijze kleur

206

109

dakrand blauwe hardsteen

170

zichtscherm

sierpleister, lichte kleur
alu sandwichpanelen geïsoleerd

pannen, gebakken aarde
tengellatten 10mm - panlatten 26/32mm, RND, gedrenkt
onderdak
isolatie 18cm
houten spant 3,5x18 h.o.h. 47cm
stabiliteit zie studie ir.

nieuw dragend metselwerk

*beglazingen overeenkomstig NBN S23.002 van 26
april 2007

snede aa, terreinprofiel perceelsgrens links + profiel buur links 1/50

nieuw gevelmetselwerk

*verluchtingsroosters in ramen : aantal en
lengte zie studie verslaggever.

snelbouwsteen 14cm
spouwisolatie 8cm
verluchte spouw 4cm
gevelsteen 9cm

*afzuiging te voorzien in natte cellen,
toevoer verse lucht in leefruimte en
slaapkamers (debieten overeenkomstig
geldende regelgeving, doorvoeropeningen tussen
natte en droge ruimtes door middel van
roosters in binnendeuren).

pannen, gebakken aarde
kleur idem buur links

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

waterdichtingslagen
isolatie 12cm PUR (2 x 6cm)
dampscherm
hellingschape, min. helling 2cm/m
predalwelfsels, ruwe onderzijde, te bepleisteren

65

vergunningsaanvraag voor het bouwen
van een meergezinswoning

dakrand zink staande naad

65

65

Gemeente DILBEEK

170

+563

109

BOUWPLAATS

buitenschrijnwerk in alu,
ralkleur, grijs
borstwering gelaagd glas

waterdichtingslagen
isolatie 12cm PUR (2 x 6cm)
dampscherm
hellingschape, min. helling 2cm/m
predalwelfsels, ruwe onderzijde, te bepleisteren

eetplaats

chape + vloerafwerking 9cm
akoestische isolatie
predalwelfsels ruwe onderzijde,
dikte volgens studie stabiliteit
pleisterwerk

+288

68
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de architect,
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voorgevel 1/50
snede bb 1/50

garage

min. hoogte onder balk: 2,05m

...

rechts
el op perceelsgrens
bestaand terreinprofi

plint blauwe hardsteen

min. hoogte: 1,9m

...

ro
hoogte Bobist
inplanting ter

ondervloer beton,
dikte zie studie IR
aanvullingen gestabiliseerd zand

stoep - klinkers

fietspad - KWS verharding

000

1

kamer 1
chape + vloerafwerking 9cm
PUR 6cm
predalwelfsels gladde onderzijde,
dikte zie studie IR

14 09 12
WIJZIGINGEN

WC

betonnen boorsteen

badkamer

220

kamer 2

bouwlijn

220

gevels, snedes, schaal 1:50

220

3/3

288

409

425

68

98

alu dorpel

Itterbeeksebaan tussen 197 & 205, 1701 Dilbeek (Itterbeek)
afd. 2, sectie F, nr. 46D

WIJZIGINGEN

leefruimte

220

alu sandwichpanelen geïsoleerd

633

ø110

275

B&W Real Estate - vertegenwoordigd door dhr. Jerry Berckmans
Peter Benoitstraat 18
1702 Groot-Bijgaarden

206

zink staande naad

220

OPDRACHTGEVER

75

gevelsteen, grijze kleur

zijgevel Bobistro

50

50

gevelsteen zijkant

kamer 2

chape + vloerafwerking 9cm
predalwelfsels ruwe onderzijde,
dikte volgens studie stabiliteit
pleisterwerk

dakrand blauwe hardsteen

velux
114x118

DOSSIER UITVOERING

badkamer

75

Emiel LEMAIRE - Herdebeekstraat 42 - 1701 Itterbeek
tel. 02 569.69.10 - fax 02 569.55.82 - GSM 0475 60.81.29
Bruno LONGEVAL - Lindendreef 96 - 9400 Ninove
tel. 054 33.21.54 - GSM 0475 44.01.59

kamer 1

250

ARCHITECTEN

12m-lijn

170

170

sierpleister, lichte kleur

Itterbeeksebaan KWS verharding

